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Full d'inscripció de serveis 

Dades de l’alumne/a 

 
      
curs  cognom 1 cognom 2 nom 

 

A quina escola fareu el casal? 

€ Menjador Casal Escola Arrels 
€ Menjador Casal Escola Sant Domènec 

 
Cal assenyalar els serveis que desitja contractar: 

€ Menjador Esporàdic (Preu: 7.80€/dia) 
€ Menjador Fixe (tots els dies de la setmana. Preu: 6.60€/dia). En aquest cas, 

assenyaleu les setmanes que participareu al casal; 
o Del 25 al 28 de juny  26.40 € 
o De l’1 al 5 de juliol 33.00 € 
o Del 8 al 12 de juliol 33.00 € 
o Del 15 al 18 de juliol 26.40 € 

 
Total a ingressar: ______________________ 

 
L'import de la suma de tots els serveis s'haurà d'ingressar al següent número de 

compte del BBV ES88 0182/1547/16/0201554462 , amb el concepte 

“ Casal Monjos - nom i cognom” 
Per qualsevol dubte podeu trucar al 93 6745016. 
Heu de retornar aquesta fitxa d'inscripció al servei d’infància de l’Ajuntament ubicat 
a la ludoteca c/Anselm Clavé 11 dels Monjos, juntament amb el comprovant d'ingrés 
bancari i fotocòpia de la targeta sanitària (tot grapat o en un sobre), abans del 3 de 
juny de 2019. 
 
El dia d'excursió es donarà pícnic a tots els usuaris fixes de menjador. 
 
En/na ____________________________________, amb DNI ______________________ 

autoritzo al meu fill/a ____________________________________________ a fer ús de 

servei de menjador del casal d'estiu 2019. 

 
Signatura del pare/mare o tutor 
 
 
 
 
 

NO US OBLIDEU D’OMPLIR I SIGNAR TAMBÉ LA PART DE DARRERA DEL FULL

    
Adreça Ciutat telèfon(1) telèfon(2) 

 
correu electrònic 
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DADES IMPORTANTS 
 
 
Té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància? _________ Quina? 
___________________________________________ 
 
Pateix alguna malaltia/disfunció que considereu que ha de conèixer l’equip per poder 
atendre-la correctament? _________  
Quina? 
________________________________________________________________________
_________________________ 
 
________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
________________________________________________________________________
_________________________________ 
  
Qui el/la vindrà a recollir? 
________________________________________________________________________ 
En compliment d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"),i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat per RD 1720/2007, VALLÈS DE SERVEIS ESCOLES, S.L. (en endavant VALLÈS) li 
informa que les dades de caràcter personal que puguin ser facilitades en el marc de la relació 
que ens  vincula, seran incorporades a un fitxer del qual n'és responsable VALLÈS, amb la 
finalitat de dur a terme la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la mencionada 
relació, gestionar la prestació dels serveis encomanats i eventualment, enviar-li newsletters 
informatius o informació comercial sobre els serveis que considerem que poden ser del seu 
interès. 

Conforme a la normativa de referència, i especialment als efectes de l´ article 27 de la Llei 
Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, les seves dades seran objecte de tractament per part de 
VALLÈS, i podran ser comunicades a les empreses col·laboradores (CAMPOS ESTELA, S.L. i 
TIBERIS ESTELA SL), amb domicili a Rubí, per a la prestació dels seus respectius serveis de 
forma complementària. De la mateixa manera que es podran comunicar i cedir dades amb 
l’Escola i l’AMPA corresponent i amb Administracions locals i comarcals. Cessió i comunicació 
que es realitzarà per al compliment de la finalitat exposada, i amb la plena garantia que les 
dades no es faran servir amb cap altre fi. 

Les dades personals seran tractades guardant-se les mesures de seguretat que garanteixin 
l’estricta confidencialitat de les mateixes, i les previsions necessàries per a la seva cessió i 
comunicació. A aquests efectes, VALLÈS adoptarà els mecanismes necessaris per evitar la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

Vostè podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició al tractament 
de dades, segons els procediments de la mencionada Llei Orgànica, dirigint-se al següent e-
mail: lopd@camposestela.com.  
 
En cas de no desitjar rebre informació comercial de VALLÈS, marqui la casella � 
 
data: 
 
 
signatura pare/mare 

 
 
 

 


